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Numri i lëndës: 2018:039343 

Datë: 22.10.2018 

Numri i dokumentit:     00151207 

NË EMËR TË POPULLIT 
                                                                                                                                                                                              

P.nr.294/2010 
GJYKATA THEMELORE  NË  PRIZREN – DEGA  NË  SUHAREKË, Gjyqtari  Qemail  Suka  
me  bash.   prof.  Haxhi  Hoti,  në  lëndën  penale  kundër  të  akuzuarve:  N. B. nga fsh.S. 
Komuna Suharekë dhe L. B. nga fsh. P. i v. Komuna Suharekë  për  shkak  të  veprës  
penale,  vjedhja e rëndë në bashkëkryerje  nga  neni  253 par. 1, nën par. 1 lidhur me 
nenin 23  të  KPPK-së,  duke  vendosur  sipas  aktakuzës  të  PTH  në  Prizren  PP nr.3154 
/2009,  të  dt.  02.02.2010  në  prezencën  e  PSH.  Beqë Shala, të akuzuarëve me daten 
16.10.2018 morri publikisht shpalli dhe me datë 19.10.2018 përpiloi këtë:  
 
                                                                   A  K  T  GJ  Y  K  I  M 
 
Të akuzuarit: 
 

1. N. B., nga i ati R. dhe e ëma J., e lindur K., i lindur më 20.08.1980 në fsh. S., 
Komuna e Suharekës, ku edhe tani jeton, ka të mbaruar arsimin fillor, i 
gjendjes së varfer ekonomike, i pa martuar, i pa punë, Shqiptar, Shtetas i 
Republikës së Kosovës. 

2. L. B., nga i ati G., dhe e ëma D., e lindur B., i lindur më 05.01.1984 në fsh. P. i v., 
Komuna e Suharekës, ku edhe tani jeton, ka të mbaruar arsimin fillor, i 
gjendjes së mesme ekonomike, i pa martuar, auto elektricist, shqiptar, Shtetas i 
republikës së Kosovës. 

 
                                                                         JANË   FAJTOR 
            Sepse me  datë  17.03.2009 në kohë të pa caktuar, në Suharekë, në rrugën”N. T.”, në 
firmën NT”L.” në bashkëveprim, kanë thyer hapsinen e mbyllur me qëllim të marrjes së 
pasurisë së luajtshme personit tjetër të të dëmtuarit S. K., me qëllim që vetit ti sjellin 
përfitim pasuror të kunderligjshëm, në atë mënyrë që thyejnë xhamin e dritares dheduke 
zhvendosur dritaren me dimension  60 x 40 cm, ku hyjnë mbrenda në lokal dhe nga i 
njëjti marrin 1 (një) kokë motori për traktor të markës ..rakovic”,2(dy) copë dobosh të 
traktorit rakovic, 2 (dy) copa llagera të llojit M34, 3 (tre)copa llagera të markës M33, 3 
(tre)boshte të trapit të markës TNT534 si dhe 15 (pesëmëdhjetë)  copë klema, dhe 
largohen nga vendi i ngjarjes, me q’rast të dëmtuarit i shkaktojnë dëm pasoror në vlerë të 
përgjithshme prej (850 (tetëqind e pesëdhjetë) euro. 
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          Këso dore në bashkveprim kanë kryer veprën  penale, vjedhje  e  rëndë nga  neni  
253 par. 1, nën par.1 lidhur me nenin 23  të  KPK-së. 
 
 Gjykata  në  kuptim  të  nenit  41, 43, 46, 51, 52, 73, 74 dhe  253 par. 1, nën par.1, lidhur 
me nenin 23  të  KPK-së,  iu  shqipton: 
 
                                                               DENIM ME KUSHT 
 
      1.I Akuzuari N. B., 
 
                Duke  ia  vërtetuar  dënimin me burgim  prej  7(shtatë) muajve  i  cili  dënim  
nuk  do  të  ekzekutohet  në  afatin  e  verifikimit prej  dy  viteve,  nëse  i akuzuari  nuk  
kryen    vepra  tjera  penale. 
 
       2. I Akuzuari L. B.,  
               Duke  ia  vërtetuar  dënimin me burgim  prej  7(shtatë) muajve  i  cili  dënim  
nuk  do  të  ekzekutohet  në  afatin  e  verifikimit prej  dy  viteve,  nëse  i akuzuari  nuk  
kryen  vepra  tjera    penale. 
 
        Obligohen të akuzuarit që në emër të shpenzimeve të viktimave të krimit të 
paguajne shumën prej 30 euro,  secili veq e veq, si dhe në emër të paushallit gjyqsor 
shumën prej 20 euro secili veq e veq të gjitha  pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 
 
        Udhëzohet  pala  e  dëmtuar  Sami Kuqi  që  kërkesën  pasurore- juridike,  ta  realizoi  
në  kontest  të  rregullt  civil. 
                                                                      A  r  s  y  e  t  i  m 
 
  PTH. Në Prizren me aktakuzën  PP. Nr.3154/2009,  të  dt. 02.02.2010, ka akuzuar N. B. 
dhe L. B. per vepren  penale vjedhja  e rëndë nga  neni  253 par. 1, nën par.1 lidhur me 
nenin 23  të  KPK-së, aktakuzën  të  cilën  gjatë  seances  gjyqësore  prej  fillimi  e  gjer  në  
mbarim  e  ka  përfaqësuar  PSH.  Në  Prizren  Beqë  Shala, i cili në  tërsi  ngel  pran  të  
dhënave  si  në  aktakuzë  që të  akuzuarit   të  shpallen  fajtor  dhe  të  dënohen  sipas  
ligjit. Gjykata   në  shqyrtimin  gjyqësor  të  mbajtur  me  dt.16.10.2018,  dhe  nga  vet  
pranimi  i fajsisë nga të pandehurit  ka  vërtetuar  gjendjen  faktike,  si në  dispozitiv të 
aktgjykimit. 
 
          Këtë  gjendje  faktike  gjykata  e  ka  vërtetuar  nga  vet të  akuzuarit  të cilët  në  
shqyrtimin  gjyqësor  e  kanë  pranuar  fajësinë. 
 
         Gjykata  sipas  detyrës  zyrtare  konform  nenit  257  të  KPP-së  në  shkresat  e  
lëndës  nuk  gjeti  ndonjë  provë  të  pa  pranueshme  dhe  po  ashtu  ka  vërtetuar  se  të  
akuzuarit  e  kanë  kuptuar  natyrën  dhe  pasojat  e  pranimit  të  fajsisë,  pranimi  i  
fajësisë  nga të  akuzuarit  është  bërë  vullnetarisht  në  shqyrtimin  gjyqësor,  pranimi  
është  mbështetur  në  faktët  e  qështjes  që  përmban  aktakuza  siq  janë.  Kallximi penal  
2008-GB-... të dt.04.12.2009.deklaratat e të pandehurve të dhena në Stacionin e policis ne 
Suharekë  më dt.20.03.2009 , deklaratën e të dëmtuarit të dhënë  stacionin e policisë 
medt.18.03.2009, Foto-dokumentacioni  dhe  shkresat  tjera  të  lëndës  si  prova  
materiale  të  paraqitura  ndaj  të  akuzuarëve  nga  ana  e  PTH-së  në  Prizren. 
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         Gjykata  po  ashtu  në  tërsi  ka  ardhur  në  përfundim  se  pranimi  i  fajësisë  në  
shqyrtim  gjyqësor nga  ana  e  të  akuzuarëve  është  bërë  në  pajtim  me  dispozitat  e  
nenit  248  të  KPP-së, nga  se  nuk  ekziston  ndonjë  nga  arsyerat  dhe  kushtet  për  
hedhjen  e  aktakuzës,  apo  pushimin  e  procedurës  penale. 
 
          Dhe  nga  këto  fakte  të  cilat  i  përmban  aktakuza, gjykata  ka  ardhur  në  
përfundim  se  me  veprimet  e  të  akuzuarve,  formohen  të  gjitha  elementet  e  veprës  
penale,  vjedhja  nga  neni  253 par. 1, nën par.1 lidhur me nenin 23  të  KPK-së, andaj  
gjykata  ka  vendosur  që  të  akuzuarit  ti   shpalli  fajtor  dhe  të  ia  shqiptoi  dënimin  si 
në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 
         Gjykata  gjatë  marrjes  së  vendimit  mbi  dënimin  ka  vlerësuar  të  gjitha  rrethanat  
në  kuptim  të  nenit  73, 74,  të  KP-së,  të  cilat  ndikojnë  në  lartësin  e  dënimit. Gjykata  
si  rrethanë  lehtësuese  mori  për  bazë  se  të  akuzuarit  kanë  bërë  pranimin  e  fajësisë  
në  mënyrë  vullnetare, janë penduar  për  veprën penale të  kryer duke u zotuar se në të 
ardhmen do të jenë më të kujdesëshëm që vepra penale të tilla ose të ngjashme mos të 
përsëriten, kurse  rrethana  posaqërisht  rënduese  nuk  gjeti, ndërsa pati parasysh edhe 
qëllimin e dënimit, që të njëjtëve mos të iu shkaktohet vuajtje por të risocializohen. 
 
Vendimi  mbi  kërkesën  pasuroro- juridike  u  muarr  në  kuptim  të  nenit  463  të  KPP-
së. 
 
Vendimi  mbi  shpenzimet  e  procedurës  u  muarr  në  kuptim  të  nenit 453 par.1  të 
KPP-së. 
 
                            GJYKATA  THEMELORE  PRIZREN-  DEGA  NË  SUHAREKË 
 
                                                      P. nr.294/2010,  dt.19.10.2018 
 
           Bashk.  Prof.                                                                                                             Gjyqtari 
             Haxhi Hoti                                                                                                          Qemail  Suka 
 
 
 
  KËSHILLË  JURIDIKE:  Kundër  këtij  aktgjykimi  pala  e  pa  knaqur  ka  të  drejtë  ankese  
në  afatin  prej  15  dite,  nga  dita  e  marrjës  së  të  njëjtit,  Gjykatës  së  apelit  në  
Prishtinë,  përmes  kësaj Gjykate.  


